
Udal talde politikoen iritzia 
2020KO AURREKONTUA: ELKARRIZKETA ETA AKORDIOA

AURREKONTUKO % 30 GEHIAGO 
BERDINTASUNERAKO

2020KO ITXURAKERIAREN 
AURREKONTUAK

EAJren aurrekontuetan proiektuak 
falta direla ikusita, PP alderditik 25 
zuzenketa aurkeztu ditugu. Tartean, 
edukiontzietan pedalak jartzea, txa-
kurrentzako Agility parkeak, komun 
publikoen sarea, Andra Marirako 
kanpoko udal igerileku bat, zainke-
ta handiagoa lurpeko pasabideetan, 
aparkaleku bat Areetako Kale Na-
gusian, saltokien haztegi bat, hiriko 

mikrobusen linea bat, umeentzako 
bizikletak eta bizikleta elektrikoak 
Getxobizin, itsasertzeko pasealeku 
bat Gobelaren ertzean, Portu Zaha-
rraren eta Arrigunagaren artean oi-
nezkoentzako pasabide bat eta ho-
nako hauek berriztatzea: Neguriko 
geltokia,Poligono Gorria, Romoko 
Nagusien Etxea, Algortako gasolin-
degia eta Galeako gotorlekua.

Aurten, EAJk erabaki du oposizioari 
apurrak ematea, harrokeriaz esateko 
aurrekontuak ez direla soilik eure-
nak, baizik eta gainerako taldeen zen-
bait proposamenekin “osatu” direla. 
Egia esan, ez da izan inorekin akor-
dioak egin eta elkarrizketak izateko 
borondatearen emaitza. Aldiz, auke-
ra guztiz arbitrarioa izan da, eta ez 
dugu horren berri izan antolaketa eta 
kontuen azken batzarra igaro arte. El-

karrekin Podemosek eskertu izango 
luke elkarrizketarako jarrera zabala-
goa izatea legegintzaldia hasi zenetik; 
izan ere, aurkeztutako 24 zuzenketei 
dagokienez, ez dute azaldu zergatik 
onartu dituzten 5 soilik; gainera, zen-
batekorik txikiena zutenak izan dira. 
Getxorako bidegabekoak eta lekuz 
kanpokoak diren aurrekontuen aurka 
jarraitzen dugu. Harremanetarako: 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

EMANTZIPAZIORAKO DIRU-LA-
GUNTZAK MANTENTZEA LORTU DUGU!

ZUZENKETAK PROIEKTU 
ERREALEKIN

Getxoko EH Bildutik gure poza adie-
razi nahi dugu, azkenean Udalak ez 
dituelako gazteen emantzipaziorako 
diru-laguntzak kenduko, EH Bilduren 

eta gazte mugimenduaren presioaren 

eraginez. EAJk eta PSEk diru-laguntza 
hauek kentzeko asmoa zuten, baina 
EH Bildutik eta gazte mugimendutik 
egindako kanpainaren ondorioz, atze-
ra egitera behartu ditugu.
Helburua lortu dugu, beraz! EAJ eta 
PSEren gehiengo absolutu itogarri ho-
rretan, arrakala bat egitea lortu dugu. 
Baina zintzotasunez eta umiltasunez 
jokatu beharrean, eta euren jarrera 
aldaketa onartu beharrean, EAJk eta 
PSEk gezurra eta manipulazioaren 

bidea hartzea erabaki dute. Diru-la-
guntza horiek kentzeko asmorik ez 
zutela adierazi dute, gorritu barik, eta 
EH Bilduri gezurretan aritzea leporatu 

diote. Eta horretarako, gainera, udal 
komunikazio zerbitzuak erabili dituz-
te, Udal Gobernuaren aurpegia zuritu 
eta oposizioaren kontra egiteko.
Bada, gezur bat hamaika bider erre-
pikatu arren, ez dute egia bihurtuko: 
diru-laguntza horiek kendu behar zi-

tuzten, eta hala adierazi ziguten urrian 
behin baino gehiagotan. Lehenengo 
aldiz urriaren 10ean egin zen bilera ba-
tean, EH Bildu eta EAJren artean. Eta 
bigarrenez, urriaren 24an ospatu zen 
Ogasun Batzordean. Jokabide lotsaga-
rria EAJ eta PSErena, beste behin ere. 
Edozelan ere, EH Bildutik gure poza 
adierazi nahi dugu, diru-laguntzak 
mantentzea lortu dugulako, nahiz eta 
EAJk eta PSEk erabakia manipulatu. 
Eskerrik asko kanpaina honetan la-
gundu diguzuen guztioi, ezina ekinez 

egina!

Azaroaren 29an, ostirala, Getxoko 
aurrekontuen legegintzaldiko lehe-
nengo ezohiko osoko bilkura egingo 
da. Bermatuta dago getxotarrok beha-
rrezko aurrekontu partidak izango di-
tugula EAJ-PNVk gure bizi-kalitatea 
etengabe hobetzeko asmoz hartutako 
konpromisoetan sakontzen jarraitu 
ahal izateko.
2020. urterako Getxoko aurrekon-
tuek argi berdea ematen dute joan 
den maiatzeko hauteskunde kanpai-
nan gure herrikideei aurkeztu geniz-
kien proposamenak bete eta aurrera 
eraman ahal izateko. Getxoko Eus-
ko Alderdi Jeltzalearen konpromi-
soak Getxo itxaropentsua garatzeko 
proiektuan zentratuta daude. Izan 
ere, hazi, bizi, lan egin eta gozatze-
ko udalerririk onenetarikoa da. Gure 
proiekturik onena da Getxoko etor-
kizunerako. Hala, arreta zerbitzurik 
onena emango diegu merkatariei, 
ekintzaileei, gazteei, adinekoei... Eta 
koniantza, zintzotasuna eta elka-
rrizketarako jarrera bezalako balioak 
izango ditugu ardatz.
Elkarrizketa, entzutea, arreta eta akor-

dioak bilatzeko jarrera. Horiek ahalbi-
detuko digute Getxon bizi garenok, 
lan egiten dugunok edo herriaz goza-
tzen dugunok aurrekontu bat izatea 
2020an. Hortaz, oinarrizko tresnak 
izan ahal izango ditugu zerbitzurik 
onenak eta ekimenik nabarmenenak 
lortzen joateko esparru guztietan. 
EAJ-PNV erreferentea da elkar topa-
tzeko puntuak bilatzen, 124 urteko 
ibilbide luzeak ondo baino hobeto 
erakusten duenez. Bada, Getxon ere 
gauza bera gertatzen da. Eusko Al-
derdi Jeltzaleak legegintzaldi berria 
PSE-EErekin egindako gobernu akor-
dio batekin hasi du. Horrek egonkor-
tasun garrantzitsua bermatuko digu 
getxotarrei, guztion bizi-garapena 
hobetzeko proiektu eta ekintzak 
errealitate bihur daitezen. Akordio 
hori, gainera, aberastu egiten dute 
gainerako talde politikoek egin-
dako eta Getxoko gobernuak bere 
gain hartutako zuzenketek, hasiera-
ko proposamena hobetzen dute eta. 
Oposizioko taldeen proposamenak, 
aurrekontuan txertatzeko landu eta 
onartutakoak, egingarriak diren hei-

nean. Gainera, positiboak dira getxo-
tarrei ematen diegun zerbitzurako, 
eta hori da gure helburu nagusia.
Posible diren akordioak, demagogia 
eta propaganda hutsezko oinarriare-
kin aurkeztu diren beste proposamen 
batzuen aurrean. Izan ere, badirudi 
batzuen asmoa dela informazioak 

sortzen lan egitea, soilik Getxoko go-
bernuak aurkezten dituen ekimenen 
errealitatea desitxuratzeko. Begi-bis-
takoa izan ohi da errealitate hori, eta 
Getxoko herritarrek ulertu eta balo-
ratzen dute. Guztion diruarekin pro-
posamen hutsalak aurkeztea, inolako 
zorroztasunik gabe eta zerbitzu publi-
koarekiko eta diru publikoarekiko gu-
txieneko ardurak baloratu gabe, ez da 
batere serioa. Eta ez du ahalbidetzen 
gutxieneko akordioak ere erdiestea.
Hori guztia gorabehera, Getxok, Uda-
lak eta, horrenbestez, getxotarrek, au-
rrekontu handia izango dugu 2020an. 
Getxo bateratua eta sozialki anitza 
lortzeko konpromisoa sendotu ahal 
izango dugu, eredu izateko mugikor-
tasunean eta irisgarritasunean; etxe-
bizitza politika estrategikoa izateko; 
berrikuntza ekonomikoaren eta balio 
sorkuntzaren erdigune izateko; ki-
rolaren, kulturaren eta sorkuntzaren 
abangoardian egoteko; gardentasun 
eta parte-hartzearen eredu izateko eta 
Euskadin errotutako hiri kosmopolita 
izateko... Azken inean, bultzatzen ja-
rraitu nahi dugun Getxo.

Azaroaren 25ean beste behin ere go-
goratu dugu Emakumeen Aurkako 

Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko 

Eguna. Egiturazko indarkeria bati bu-
ruz ari gara, eta hainbat eratakoa izan 
daiteke: isikoa, psikologikoa, sexuala, 
lanekoa, ekonomikoa...
Emakumeen aurkako indarkeriaren 
helburua da gizonek emakumeen gain 
dituzten botere-harremanak betikotzea. 
Arazo horrekin amaitzen ez dugun bi-
tartean, ondorio latzak pairatzen jarrai-
tuko dugu. 
Inbertsio handiagoa behar dugu hez-
kuntzan eta prebentziorako sentsibili-
zazioan, eta erantzuna, baliabideak eta 

biktimei nahiz seme-alabei emandako 
arreta hobetu egin behar ditugu, errepa-
raziorako eskubidea bermatu ahal iza-
teko helburuz. Horregatik, 2020an % 30 

baino gehiago areagotu dugu Berdinta-

sun Zerbitzuaren udal aurrekontua.
Berdintasunezko eta indarkeriarik ga-
beko gizartea eraikitzeko indarrak batu 
behar ditugu, eta eragile sozial denak 
elkartu, emakume feminista guztiak 
gidari direla.
Getxoko merkatarien elkarteei eta kan-
painarekin bat egin duten ia 300 esta-
blezimenduei eskerrak eman nahi diz-
kiegu. Kanpainak komunitatea izan du 
oinarri, inoiz baino gehiago.
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